
األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

قمم الحياة العالميةمدارس
(2) تمهيدي : الصف  (                                 1) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442جمادى اآلخرة7}م 2021/ 1/ 21الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة3}17/1/2021من األحد 

. 10ص ( َب َل َع –َل ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.11صكتابة : واجب 

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

من أوراق 5صمراجعة على الحروف السابقة وكتابة : اللغة العربية 

.من أوراق العمل  6كتابة ص: واجب .                    العمل  

.مراجعة على الحروف السابقة : إمالء اختباري 

الكتابة على الرمل نشاط 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تنمية المهارات الحسية لدى الطالب* 

زيادة االهتمام والقدرة على اإلبداع*

أنشطة 

منتسوري

حفظ نشيد الحرف وسرد مع 8، 7ص( َل ) حرف كتابة :اللغة العربية 

.9صكتابة : واجب ( . َل ) حكاية حرف 

يام : رواد اإليمان  .الص ِّ

من أوراق 2،ص1مراجعة على الحروف السابقة وكتابة ص:اللغة العربية 

.من أوراق العمل  3صكتابة : واجب .                        العمل  

.االجتماع على الطعام  : آداب دينية 

من أوراق 4صعلى الحروف السابقة وكتابة مراجعة : اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء: واجب .                   العمل  

(4: 1) حفظ سورة الكافرون : القرآن 



من أوراق 2،ص1مراجعة على الحروف السابقة وكتابة ص:اللغة العربية 

.من أوراق العمل  3كتابة ص: واجب .                        العمل  

.االجتماع على الطعام  : آداب دينية 

األحد

من أوراق 5، 4صمراجعة على الحروف السابقة وكتابة : اللغة العربية 

.  من أوراق العمل 6كتابة ص: واجب .                   العمل  

(4: 1) حفظ سورة الكافرون : القرآن 

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس
نشيد الحرف حفظ 139، 138ص ( َم ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.140صكتابة : واجب ( .       َم ) وسرد حكاية حرف 

.( َف َر َش –َب َل َع ) : إمالء منظور

نشيد الحرف حفظ 134، 133ص ( َغ ) كتابة حرف :اللغة العربية 

.135صكتابة : واجب ( .       َغ ) وسرد حكاية حرف 

يام : رواد اإليمان  .الص ِّ

.      136ص( َغ َد َر -َغ ) كتابة الحروف :اللغة العربية 

.137صكتابة : واجب 

الكتابة على الرمل نشاط .مراجعة على الحروف السابقة : اختباري إمالء 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تنمية المهارات الحسية لدى الطالب* 

زيادة االهتمام والقدرة على اإلبداع*

أنشطة 

منتسوري

قمم الحياة العالميةمدارس
(مكثف ) تمهيدي : الصف  (                                 1) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442جمادى اآلخرة7}م 2021/ 1/ 21الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة3}17/1/2021من األحد 



2، 1صمراجعة شرح الدرس وحل ( الحركات والسكون ) : اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور: واجب .من أوراق العمل 

.االجتماع على الطعام  : دينية آداب 

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

. شرح الدرس وعرض أنواع التنوين ( التنوين ) :اللغة العربية 

(.   إيتاء الزكاة ) : اإليمان رواد 

اجعة مر( المربوطة والتاء المفتوحة المربوطة والتاء الهاء ) : اللغة العربية 

.من أوراق العمل 6، 5صشرح الدرس وحل 

(.4: 1) لقارعة اسورة حفظ : القرآن (. أْحَمُد يَْحِمُل ِكتَابَهُ ) : إمالء منظور 

6اني صشرح الدرس وكتابة العمود األول والث( تنوين الضم  ) : اللغة العربية 

.6كتابة العمود الثالث ص: واجب

الكتابة على الرمل نشاط 

:  النشاط فوائد *

.تحقيق متعة التعلم باللعب  *

.  تنمية المهارات الحسية لدى الطالب* 

زيادة االهتمام والقدرة على اإلبداع*

أنشطة 

منتسوري

من 4، 3صمراجعة شرح الدرس وحل ( أنواع المد ) : اللغة العربية 

.االستعداد لإلمالء المنظور: واجب .أوراق العمل 

(.لَِعْبُت –َجلََسْت –قُْمُت ) : إمالء منظور 

قمم الحياة العالميةمدارس
(3) تمهيدي : الصف  (                                 1) الخطة األسبوعية 

{هـ 1442جمادى اآلخرة7}م 2021/ 1/ 21الخميس إلى {هـ 1442جمادى اآلخرة3}17/1/2021من األحد 


